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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Jan Skogberg

2019-09-30

Dnr KOF 2016-111

Kultur- och fritidsnämnden

Hangaren i Ryd - förlängning av driftentreprenad
Förslag till beslut
1. Option enligt avtal med Linköpings Frisksportklubb gällande drift och
skötsel av Hangaren Hot Sport Center i Ryd för perioden
2020-07-01 – 2021-06-30 utlöses.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna det förlängda
avtalet med Linköpings Frisksportklubb.
Ärende
I avtalet avseende drift och skötsel av hangaren i Ryd för tidsperioden
2017-07-01 2020-06-30 ges kommunen möjlighet att förlänga avtalstiden med
upp till två år och med ett års förlängning i taget. Som längst till och med
2022-06-30. Kultur- och fritidsnämndens rätt att påkalla optionen upphör den 1
december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Linköpings Frisksportklubb utför
uppdraget enligt avtalets kravspecifikation. Förvaltningen bedömer också att
avtalad ersättningsnivå inte skulle bli lägre vid en ny upphandling. Några
behov av att göra förändringar av anläggningen, som skulle förhindras av att
avtalet förlängs, bedöms inte heller föreligga. Avtalad ersättning vid option
ryms inom budgeterade medel. Utföraren har godtagit att förlängning sker
såsom avtalet anger.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option för perioden
2020-07-01 till 2021-06-30.
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Bakgrund
Enligt det avtal avseende drift- och skötsel av Hangaren Hot Sport Center i
Ryd, som är tecknat för tidsperioden 2017-07-01 2020-06-30 mellan kulturoch fritidsnämnden och Linköpings Frisksportklubb ges kommunen möjlighet
att förlänga avtalstiden med upp till två år och med ett års förlängning i taget.
Som längst till och med 2022-06-30. Kultur- och fritidsnämndens rätt att
påkalla optionen upphör den 1 december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Linköpings Frisksportklubb på ett bra
sätt utför uppdraget och löser avtalade åtaganden. Förvaltningen gör också
bedömningen att avtalad ersättningsnivå under nuvarande förutsättningar inte
skulle bli lägre för nämnden vid en ny upphandling. Några behov av att göra
förändringar av anläggningen som skulle förhindras av att avtalet förlängs,
bedöms inte heller föreligga.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av det förlängda avtalet innebär ökade kostnader med 50 000 kr
enligt avtal. Finansiering sker inom budgeterade medel för Hangaren Hot Sport
Center i Ryd.
Ersättning till utföraren Linköpings Frisksportklubb utgår med en fast och en
rörlig del. Den fasta ersättningen uppgår mellan 2017-07-01 - 2020-06-30 till
975 000 kr per år enligt 2017 års prisnivå. Indexjustering har skett årligen
enligt avtal för avtalsperioden.
För den förlängda avtalsperioden 2020-07-01 - 2021-06-30 uppgår den fasta
ersättningen till 1 025 000 kronor enligt 2017 års prisnivå.
Den rörliga ersättningen utgörs av belopp motsvarande 100 % av intäkterna
från entré- och bokningsavgifter.
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Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Hangaren Hot Sport Center i Ryd är en anläggning som används av både tjejer
och killar, vilket gäller såväl verksamheten i skatehallen som i klätterhallen.
Inom ramen för uppdraget har Linköpings Frisksportklubb också genomfört
flera åtgärder för att försöka få in mer tjejer i skateverksamheten, som
domineras av killar.
Samråd
Linköpings frisksportklubb som utförare samtycker till att få ett förlängt
uppdrag med ett år.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal med entreprenören. Detta
innebär bland annat uppföljningsmöten varannan månad samt dokumentation
som säkerställer kvalitet i verksamheten.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2019-10-08 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

4 (4)

Beslutet skickas till:
Linköpings Frisksportarklubb

